
                                                                                                                                                                         

Z á p i s n i c a 
z  Členskej schôdze, konanej dňa 10. 03.2018 v Penzióne Bosorka vo Veľkom Lapáši 

 

Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr. - prezident DKSR 

        Klein Pavol, Ing.           - viceprezident 

        Freyer Alica           - tajomníčka 

        Miklášová Darina, Mgr.          - poradca chovu 

        Tamáši Pavel, Ing.          - poradca pre výkon 

        Korchaníková Marcela            -  pokladníčka a správkyňa web.stránky 

        Amgwerdová Laura          - členka 

        Belková Jana                      - členka 

       Freyer Wolfgang           - člen 

       Gaššová Nikola           - členka 

        Horváthová Alena          - členka 

        Chudý Milan, Ing.          - člen  

        Juhászová Zuzana,Ing.          - členka 

        Katona Gabriel           - člen 

        Kleinová Beata, Ing.          - členka 

        Kleinová Štefánia, Mgr.          - členka 

        Malachovská Katarína,Ing.      - členka 

        Révai Roman           - člen 

        Šurina Jozef                      - člen 

          

Program členskej schôdze : 

1. Otvorenie 

2. Zvolenie Mandátovej a Návrhovej komisie 

3. Správa prezidenta klubu za rok 2017 

4. Správa poradcu pre chov za rok 2017 

5. Správa poradcu pre výkon za rok 2017 

6. Správa o hospodárení za rok 2017 

7. Správa revíznej komisie za rok 2015, 2016, 2017 

8. Návrh rozpočtu na rok 2018 

9. Členská základňa k 10.3.2018 

10. Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov IDC WM 2018 v Lozorne ( zabezpečenie 

sponzorov) 

11. Informácia o rokovaní prenajatia štadióna v Lozorne na IDC WM 

12. Informácia z kongresu IDC v Maďarsku 

13. Nové podmienky účasti na IDC WM 

14. Špeciálna výstava a Európska klubová výstava - termíny 

15. Svetová výstava dobermannov IDC 2018 na Kamennom mlyne 

16. Doplnenie programu členmi klubu 

17. Diskusia 

18. Návrh uznesenia 

19. Ukončenie schôdze 

 

 

 



 
1) Otvorenie VČS 

ČS otvorila MVDr. Ridarčíková a privítala prítomných členov. 

 
2) Zvolenie mandátovej a volebnej komisie. Do Mandátovek komisie boli zvolení : 

Malachovská a Révai, do Návrhovej komisie : Horváthová a Amgerdová. 
 

3) Správa predsedníčky klubu za rok 2017 

MVDr. Ridarčíková poďakovala členom za prácu v klube a ich aktivitu. Uviedla, že väčšinou sú 
to tí istí ľudia, korí sú piliermi nášho klubu. Vymenovala akcie, ktoré klub organizoval. 

Podrobne o akciach bude referovať poradkyňa chovu a poradca pre výkon. Oboznámila členov 
s informáciami z Kongresu IDC 2017 v Maďarsku : 

- RTG snímky sa od 8. 9. 2017 majú zasielať na adresu Dobgermann Verein e.V. 
- Potvrdenie o vykonaní BH skúšky  musí byť zapísané vo výkonnostnej knižke, ktorá musí 

byť vystavená len v krajine, kde má majiteľ psa trvalé bydlisko 

- Od 1. 1. 2020 dostanú povolenie k ZTP len tí psi, ktorých rodičia úspešne absolvovali ZTP 
a predložia o tom fotokópie. RTG bedrových kĺbov rodičov vyhodnotené v Nemecku už 

bude nepostačujúce 
- Krajiny, ktoré nezaplatia členský príspevok do 1. 5. daného roka, nedostanú povolenie ku 

konaniu ZTP a povolenie k štartu na IDC WM. Delegát nebude mať hlasovacie právo na 

Kongrese IDC. 
- Na IDC výstavách platí pre všetkých vystavených psov narodených po 1. 8. 2016 

medzinárodne nový štandard. Kupírovaní psi narodení po tomto termíne nebudú posúdení. 
- Všetci ostatní psi narodení pred 1.8.2016 môžu byť doživotne na IDC vystavení. 

- Za vyhodnotenie RTG v Nemecku sa zvýšil poplatok o 5.- €, čiže nečlen Dobermann klubu 
Nemecka platí od 1. 1. 2018 už 65.- €. 

 

4) Správa poradkyne chovu Mgr. Dariny Miklášovej za rok 2017 
V roku 2017 bolo vydaných 10 krycích listov, z toho sa narodilo 6 vrhov členov klubu,   

           0 vrhov nečlenov klubu. 4 sučky nezabrezli. Narodilo sa 19 psov /18 čiernych a 1 hnedý 
           a 19 sučiek /18 čiernych a 1 hnedá/, spolu 38 jedincov.   

Chovatelia kryli so 7 zahraničnými a 1 importovaným plamenníkom a 1 psom zo      

slovenského chovu. 
V roku 2017 sa konali dve chovateľské akcie : Povahový test a nemecká bonitácia – ZTP. 

Povahový test v Liptovskej Sielnici absolvovali 4 jedince : 1 importovaný pes + 0 psov    
zo slovenského chovu a 0 importovaných  sučiek + 3 zo slovenského chovu.  

ZTP na Kamennom mlyne absolvovali: 

Agathon Debormans  - nepripustený do chovu  - výška pod štandard 
Alexa Debormans       - 3 mesiace odklad 

Axa Debormans          - 3 mesiace odklad 
Adel Debormans         - Sg 1B - splnila 

CH + M : Ing. Milan Chudý 
Kora Gujar od  of Gudas  -  Sg 1A -  splnila M: Horváthová Alena 

ZTP v zahraničí : 

Esta vom Freyer Tal - V1A - splnila CH + M: Freyer Alica + Wolfgang 
Nuna Bohemia Gotika - V1A - splnila  M: Holochyová Jana 

 
5) Správa poradcu pre výkon za rok 2017  

Ing. Tamáši uviedol, že sa ťažko získavajú informácie o zložení skpúšok, nakoľko skúšky 

členovia nenahlasujú. Tie skúšky, čo zachytíme sú uvedené v správe. 
 

BH skúšky splnili : 
Esta vom Freyer Tal CH + M: Freyer Alica a Wolfgang 

Nuna Bohemia Gotika  Jana  Holocsyová 
Thelma Tea Morgantina CH + M : Martina Erghová, MUDr. 

 

 



Skúšku IPO 1 splnila : 

Esta vom Freyer Tal CH + M: Freyer Alica a Wolfgang 

 
Pretek o Pohár Z Polytanu podľa IPO 1 :  

Tom Taylor Morgantína (78, 81, 75) Majster Slovenska dobermannov, M: J. Mikla 
 

Kombi víťaz 28.5.2017 Liptovská Sielnica 

Psi : 
Kombi víťaz   Oro Nero z Tomky  98 b 

2.miesto           Tom Tailor Morgantina 87 b 
3.miesto Pride of  Rissia Chernij Prinz 83 b 

4.miesto Maxim Black Iron Warrior 74 b 
Suky: 

Kombi víťaz Rena Regina Morgantina 90 b  

  
Európsky kombi víťaz 23.7.2017 

Psi : zo Slovenska žiadny pes 
Suky čierne :  

2.miesto  Rena Regina Morgantina 82 b 

3.miesto Dream vom Freyer Tal 71 b 
            Suky hnedé :       

           Kombi víťaz Nuna Bohemia Gotika  57 b 
     

Výcvikové víkendy :  
18. 7. – 21. 7. 2017 Kamenný mlyn zameraný na ZTP 

28. 7. – 30. 7. 2017 Dolný Kubín zameraný na poslušnosť a BH 

 
6) Správa o hospodárení za rok 2017 

Správu o hospodárení za rok 2017 predniesla pokladníčka klubu. 
      Uviedla, že Klubová výstava bolo v zisku 250,48  € a Špeciálna výstava 2,68 €. Príjmy boli  

      oproti návrhu rozpočtu plnené na 112,63 % a výdavky oproti návrhu rozpočtu na 113,14 %. 

Prehľad príjmov a výdavkov ako aj porovnanie návrhu rozpočtu s čerpaním rozpočtu je  
súčasťou zápisnice.  

 
7) Správa revíznej komisie za rok 2015 – 2017 

Revíziu pokladne vykonala za rok 2015, 2016 a 2017  Simona Vargová a Katarína 

Malachvská, ktorá zároveň predniesla aj správu revíznej komisie. Uviedla, že všetky 

doklady za  rok 2015, 2016 a 2017 boli predložené a riadne zaúčtované. Čerpanie 

rozpočtu bolo každý rok čerpané na základe schváleného Plánu rozpočtu.  

 
8) Návrh rozpočtu na rok 2018  

Návrh rozpočtu na rok 2018 predniesla tajomníčka klubu.  

V roku 2018 sa konajú Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov v Lozorne a Svetová 

výstava dobermannov na Kamennom mlyne, Európska klubová výstava so zadávaním 8 
zlatých dobermannov ako aj Špeciálna výstava + Kombi víťaz. Pri zostavovaní rozpočtu boli 

zohľadnené výstavy ako aj IDC WM, predpokladané príjmy z členských príspevkov 
a príspevkov z UKK. Vo výdavkoch bolo zohľadnené poistenie klubových akcií, 2 predĺžené 

výcvikové víkendy, výcvikový tábor, výdavky za vedenie účtu, poštovné, poháre na 

Majstrovstvá Slovenska vo výkone dobermannov, výdavky na IDC a IDC WM  a výdavky na 
KV a ŠV. Rozpočet i keď nevyrovnaný bol schválený 18 členmi klubu, jeden člen Ing. Chudý 

sa zdžal hlasovania.  
       

9) Členská základňa  
Dobermann klub SR má k 10. 3. 2018 49 členov. 

 

 
 



10) Majstrovstvá sveta IDC WM – zabezpečenie sponzorov 

Členovia klubu zháňajú sponzorov. Príspevok 500.- € má sľúbený Milan Mihók z Photomapu 

na IDC WM a Lili Tzanková prisľúbila príspevok 1 000.-. Jaka Holocsiová prisľúbila zabezpečiť 
pre všetkých pretekárov vzorky detoxigačných gelov z Entero ZOO, sponzorsky softchelové 

bundy pre rozhodov, IDC predstavenstvo, figurantov ako aj darčekové balíčky , ceny pre 
víťazov zo spoločnosti Dog Puller, Crazy Paws, 30 tričiek zo spol. Auto Boat, zákusky na 

sobotu na obed z cukrárskej výroby Floril, manželia Freyeroví zabezpečili už súpravy pre 

personál a krmivo pre víťazov z firmy Happy dog, spnzora výcvikových pomôcok Bende, 
a majú prisľúbené mäsové výrobky do VIP zo spoločnosti Berto, Ifka, a Víno Mtyšák. 

Taomníčka požiadala prítomných, aby  taktiež pomohli pri zháňaní sponzorov na IDC WM. 
 

11) Informácia o rokovaní prenajatia štadióna v Lozone na IDC WM 
Informáciu predniesla tajomníčka klubu. Rokovanie s predsedom klubu p. Peschlom bolo 

úspešné. Podarilo sa znížiť cenu za prenajatie štadióna na 1 700.- €. Za uvedenú cenu bude 

mať klub k dispozícii miestnosť na techniku, miestnosti na uloženie pohárov a krmiva, 
miestnosť pre zdravotnú a veterinárnu službu, šatne pre figurntov, miestnosť pre 

pokladníčku, VIP miestnosť s chladničkami a kuchyňkou, sklad na uloženie potravín 
a nápojov, miestnosť na losovanie štartových čísiel a v sobotu a v nedeľu bude slúžiť na 

podávanie obedov pre rozhodcov, sponzorov a personál. WC s toaletárkou. 

Štadión v piatok na oficiálny tréning a v sobotu a v nedeľu na samotné IDC WM. 
 

12) Informácia z Kongresu IDC v Maďarsku 
Všetky novinky predniesla MVDr. Ridarčíková vo svojej správe v bode 3). 

 
13) Nové podmienky účasti na IDC WM 

Absolvovanie 2 skúšok podľa PO 3 od dvoch rozhodcov, minimálny počet bodov 250, odd. „A“ 

musí mať min. 85 bodov, TSB na „A“. Začiatok kvalifikácie na ďalší kalendárny rok začína 
jeden týždeň po MS daného roka a koniec kvalifikácie je 4 týždne pred ukončením poslednej 

uzávierky na MS nasledujúceho roka. Fotokópia výkonnostnej knižky musí byť priložná k 
prihláške, ktorú zasiela DK danej krajiny. Podrobné podmienky účasti na MS sú uvedené na 

klubovej stránke. 

 
14) Špeciálna výstava a Európska klubová výstava. 

Špeciálna výstava sa bude konať v Osrblí 3. 6. 2018 a posudzovať bude Ing. Jaroslav Matyáš. 
EKV bude na Kamennom mlyne 6. 9. 2018 a posudzovať ju budú Norbert Daube (D) a István 

Rada (H). 

 
15) Svetový výstava IDC 

Svetová výstava sa bude konať na Kamennom mlyne dňa 8. 9. – 9. 9. 2018, rozodcovia nám 
budú oznámení po poslednej uzávierke. Happy dog odriekol sponzorstvo. Zháňame sponzorov 

na krmivo. 
 

16) Doplnenie programu členmi klubu 

- Katka Malachovská  sa zaujímala, prečo museli platiť za figuranta na výcvikovom víkende 
V Dolnom Kubíne.  

Výcvikový víkend bol zameraný len na poslušnosť s p.Argakášom , na čo klub prispel 200.- 
€ na lektora.  Kedže si p. Argaláš doviedol figuranta, čo nebolo v pláne a ani odsúhlasené 

výborom klubu, všetci tí, ktorí chceli kúsať so psami museli platiť.   

- Laura Amgwerdová sa zaujímala, či musí mať pes, ktorí sa chce zúčastniť ZTP rodičov 
s ZTP.  

Do 1. 1. 2020 môžu robiť ZTP psi, ktorí majú rodičov s vyhodnotenými RTG bedrových 
kĺbov v Nemecku. 

- Ing. Chudý uviedol, že bol voči nemu spáchaný komplot na ZTP, nakoľko jeho 3 psi na 
ZTP neobstáli.  

Bolo mu vysvetlené, že jeho pes sa meral dvakrát. Nedosahoval dolnú hranicu výšky 

a preto bol nepripustený do chovu. Na ZTP bol prítomný aj p. Becht, Killmaier a viacerí 
členovia klubu.  



- Ing. Chudý uviedol, že zabezpečil výcvikový víkend v Lučenci, na ktorý sa nikto nenahlásil. 

V termíne víkendu však bola dvojdňová medzinárodná výstava psov vo Veľkej Ide.  

- Ing. Chudý sa pýtal  na kvalifikačné preteky DK.  
MVDr. Ridarčíková uviedla, že DK SR má momentálne len dvoch členov so skúškou IPO 3. 

Skúšky sú vecou výcvikových klubov. Ak by sme mali aspoň 6 pretekárov podľa IPO 3, 
nebol by problém vyžiadať na ZŠK termín na kvalifikačné preteky. Smerovanie klubu je 

však podľa členskej základne. Sme chovateľským klubom a podporujeme členov 

v aktivitách a usporadúvame výcvikové víkendy zamerané na BH, ZTP a IPO. 
- do termínu Členskej schôdze nebol predložený p. Lóžim štatút Disciplinárnej komisie, 

a preto Disciplinárna komisia nebude zriadená. 
-      na základe žiadosti Mgr. Miklášovej o uvoľnenie z funkcie poradkyne chovu, výbor     

       poveruje uvedenou funkciou  Marcelu Korchaníkovú. Uvedené namietol p. Katona. Žiadal 
       kontrolóra vrhov bližšie a navrhol MVDr. Garaja. Nakoľko však MVDr. Garaj nie je členom  

       klubu, nakoľko nezaplatil do 31. 1. 2018 členské. Po termíne uhradil len 23.- €. Mgr.  

       Milášová oznámila, že v roku 2017 bolo len 6 vrhov, a preto netreba zatiaľuvažovať    
       o kontrolórovi vrhov. Postačí poradca chovu. 

 
17) Diskusia  

                - správkyňa webovej stránky klubu požiadla prítomných, aby nahlasovali novozriadené  

                 CHS, chovnosť psov, tituly psov a skúšky. Nahlasovanie je povinnosťou člena. Ona nie je  
                 povinná pátrať alebo uvedené sledovať. 

 
18) Návrh uznesenia : 

 
 

          Členská schôdza berie na vedomie : 

1) Správu predsedníčky klubu za rok 2017 
2) Správu poradcu pre chov za rok 2017 

3) Správu poradcu pre výcvik za rok 2017 
4) Informáciu o počte členov k 10.3.2018 v DKSR 

5) Informáciu o zabezpečení sponzorov na Majstrovstvách sveta IDC WM  

6) Informáciu o rokovaní prenajatie štadióna v Lozorne na IDC WM 
7) Informácie z kongresu IDC v Maďarsku 

8) Nové podmienky účasti na IDC WM 
9) Informácie o výstavách organizovaných v roku 2018 

         

 
            Členská schôdza schvaľuje : 

1) Správu o hospodárení za rok 2017 
2) Návrh rozpočtu na rok 2018 

3) Poradkyňu chovu Marcelu Korchanikovú 
          

      Členská schôdza ukladá: 

      
1) Informovať členskú základňu prostredníctvom webovej stránky so zápisnicou 

a uznesením z Členskej schôdze 
Zodp.: tajomníčka + správkyňa web.stránky   T: 30.4.2018 

 

     19) Schôdzu ukončila MVDr. Ridarčíková. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Zapísala :    Alica Freyer   Schválila : MVDr. Ridarčíková 


